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 2 (016) البقرة-تفسري ابن كثري

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
 بإحسان إلى يوم الدين، قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا تعالى:

قال حدثنا عمرو بن رافع الَبجلي قال حدثنا كنانة  قال محمد بن نصر المروزي حدثنا أبو زرعة"
صلى هللا عليه -بن جبلة عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس قال قال رسول هللا 

إن هللا أمر آدم بالسجود فسجد فقال لك الجنة ولمن سجد من ولدك وأمر إبليس » -وسلم
 ."«يسجدبالسجود فأبى أن يسجد فقال لك النار ولمن أبى من ولدك أن 

م   من..؟ وأؤخَّر ممن ال ,أيعني هذا من المقدَّ
أي وصار من الكافرين بسبب  [34]سورة البقرة: {َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ }"قال بعض المعربين 

]سورة  {َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ }وقال  [43]سورة هود: {َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقينَ }امتناعه كما قال 
 وقال الشاعر: [35البقرة:

 بتيهااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااار والم ااااااااااااااااااي ك نهااااااااااااااااااا
 

اااا   ا بيوضااااها  ااااح الحاااانن  ااااد كاناااا   راخ 
أي قد صارت وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر  

 هاهنا مسألة فقال.."
الحمد هلل رب العالمين وصلح هللا وسلم وبارك علح عبده ورسوله نبينا محمد وعلح آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد:
يعني  [34]سورة البقرة: {ِمَن اْلَكاِفِرينَ َوَكاَن } يقول المؤلف رحمه هللا تعالح  ال بعض المعربين 

كان يتعبد مع المالئكة بل ُذكر عنه ك السجود أو كان كا را  بل ذلك؟ هل ك ر بالعصيان وتر 
ا  بل امتناعه من السجود أو بعده هللا جل وعال يقول وكان المبالغة  ي هذا التعبد  هل كان كا ر  

جا   ي الحديث الصحيح  ي حديث ابن مسعود وهذا يدل علح أنه  بل ذلك كان من الكا رين 
ن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتح ما يكون بينه وبينها إال ذراع  يسبق عليه الكتاب »وغيره  وا 

ن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار  يسبق عليه الكتاب »لعكس وا « يعمل بعمل أهل النار  يدخلها وا 
هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة أثنا  عمله عمل أهل الجنة هل  « يعمل بعمل أهل الجنة  يدخلها

هو ممن ُكتب  له السعادة وهو  ي ب ن أمه أو ممن كتب  له الشقاوة؟ الشقاوة معروف ولذا كان 
ن كان ظاهر من األشقيا  يعني  ي علم هللا  جل وعال  بل أن يولد كان من األشقيا  واستمر وا 

 العبرة بما  ي علم هللا جل  « يما يبدو للناس»عمله أنه بعمل أهل الجنة كما  ي الرواية األخرى 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

]سورة  {َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ }وعال وما كتبه علح هذا اإلنسان ولذا جا  التعبير بالماضي 
ن كان ظاهر عمله  يما يبدو و يما يظهر للمخلوق أنه  [34البقرة: يعني  ي علم هللا جل وعال وا 

يعمل األعمال الصالحة وكان  ي عداد من يتعبد مع المالئكة أما  ي علم هللا جل وعال وما 
هذا الذي جعل المؤلف يقول  ال بعض المعربين وكان  ؛كتب عليه  إنه من الكا رين األشقيا 

صار يعني  ي المستقبل  ي المستقبل يعني كان بمعنح صار يعني كان  ي من الكا رين و 
السابق ليس من الكا رين لكنه صار  يما بعد بعد األمر بالسجود والعناد والعصيان ور ض هذا 
ن كان  ي الماضي ليس من الكا رين مقتضح كالم بعض المعربين  األمر صار  ي المستقبل وا 

معنح صار المقصود علح  ول هذا المعرب أنه كان من الصالحين وكان ت تي ولها شواهد أنها ب
ثم كان من الكا رين ثم صار من الكا رين لكن إذا نظرنا إلح حديث ابن مسعود و د ُكتب علح 
اإلنسان ما يؤول إليه وهو ب ن أمه شقي أو سعيد هل نقول أنه كان  ي السابق لما كان يعمل 

 ؟سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار صار من األشقيا  بعمل أهل الجنة من السعدا  ثم لما
عمل تسعين مائة سنة بعمل أهل الجنة هو من عليه شقي  بل ذلك  بل عمله ولو  هو مكتوب

األشقيا  مكتوب عليه الشقاوة  إذا تصورنا هذا عر نا أن العمل بالنسبة لمن كتب  عليه الشقاوة 
ن كان  ي ظاهره أنه صالح لكن بال نسبة للمخلوق ال يجون أن يعامله إال علح ما يظهر منه وا 

 لكن ما  ي علم هللا وما يؤول إليه بحسب علمه جل وعال وما سبق له من كتاب.
 طالب: ...........

 ي حديث  « يما يبدو للناس  يما يبدو للناس»المخلوق ما عندهم إال ما يظهر لهم ولذلك  ال 
علح المقيد أنه أن الخوف من المآل والخوف من سو  سهل وغيره لكن هل يحمل الم لق 

نما هو  يما يبدو للناس وبعض الخاتمة إنما هو خاص بمن عمله ليس خالص   ا هلل جل وعال وا 
الناس يعرف من ن سه اإلخالص وكذا  يركن إلح عمله وال يخاف من سو  العا بة هذا الكالم 

صحيح حمل الم لق علح  اعدة حمل  ليس بصحيح هذا علح مقتضح حمل الم لق علح المقيد
نما  الم لق أنه يحمل الم لق علح المقيد وال يكون مثل هذا إال لمن كان عمله غير خالص هلل وا 
هو للناس  يما يبدو للناس ويظهر لهم كالمنا قين أما المؤمن الخالص الصالح المخلص هلل جل 

ق علح المقيد لكن هل السلف وعال  هو آمن من سو  العا بة علح مقتضح  اعدة حمل الم ل
ا وأحرصهم علح إخالص العبادة هلل جل وعال ال، كلهم وهم من أشد الناس إخالص   ؟عملوا بهذا

يخا ون من سو  العا بة كلهم هذا ديدنهم  علح هذا  ي مثل هذه الصورة ال يحمل الم لق علح 
كية الن س إلح تنكية ألن مقتضح حمل الم لق علح المقيد ومؤداه إلح تن  ..المقيد ألن حمل

ن كان عمله خالص  ي حقيقته ويقول إن عملي  الن س ما يمكن أن يحمل الم لق علح المقيد وا 
 خالص إال من ينكي  يبقح اإلنسان علح خوف ووجل من سو  العا بة.
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"ورجحه القرطبي وذكر هاهنا مسألة فقال قال علماؤنا رحمهم هللا من أظهر هللا على يديه ممن 
ا لبعض الصوفية والرافضة على وليته خالفا  كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا  ليس بنبي

 وهذا لفظه.."
ن كان علح غير الجادة  ألنها  د تظهر بعض الكراما  وتخرق بعض العادا  لبعض الناس وا 

له ولمن ُيحسن الظن به ابتال  من باب االبتال  واالختبار لهذا الشخص ولمن يراه ويقتدي  ابتال   
 به ويحسن الظن به يبتلح بهذا وهللا المستعان.

"هذا لفظه ثم استدل على ما قال بأنا ل نقطع لهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي هللا 
ولي الذي يقطع له بذلك في نفس األمر قلت وقد باإليمان ول هو يقطع لنفسه بذلك يعني وال

 استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يدي الفاجر.."
 ي ن س األمر من الذي  ؟والولي هو الذي يق ع له بذلك  ي ن س األمر من الذي يق ع له بذلك

 يق ع له؟ 
 طالب: ...........

 هو؟ ام
 ...طالب: ........

 ي ن س األمر أنه يوا ي يوا ي هللا باإليمان ال نق ع بهذا الذي جرى الخارق علح يديه أنه يوا ي 
 باإليمان يعني يمو  علح اإليمان من يق ع بهذا؟ 

 طالب: ...........
أنه يوا ي باإليمان وهو ال يق ع بن سه لذلك أو بذلك لن سه  يها خلل  ي التعبير  يه يق ع ألحد 

ما ؟ الحي ال تؤمن عليه ال تنة و د ي تتن بما يستدل به علح واليته كهؤال   د ي تتن  وما بعد
 ا لضالله وضالل من يحسن به الظن و د استدل بعضهم.بهذا وتكون سبب  

"قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يدي 
 ا."الكافر والفاجر أيضا 

يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا  ي كتابه ال ر ان بين أوليا  الرحمن وأوليا  و صل ذلك ش
الشي ان ذكر لهؤال  خوارق وذكر ألولئك خوارق لكن هذه من باب الت ييد وهذه من باب 

 اال تتان.
 طالب: ...........

 المكتوب والولي هو الذي يق ع له بذلك  ي ن س األمر.
 طالب: ...........

 ألمر يعني  ي حقيقة الوا ع وهذا ال يمكن لمخلوق أن ي لع عليه. ي ن س ا
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 -صلى هللا عليه وسلم-"بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول هللا 
َماُء ِبُدَخاٍن مُِّبينٍ }  ."[10]سورة الدخان: {َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَّ

وحلف بعض الصحابة أنه هو الدجال ألنه  -والسالمعليه الصالة -ابن صياد هذا  ي عهده 
عليه الصالة -ظهر علح يديه أشيا  خار ة منها أنه إذا غضب وانت خ مأل ال ريق وخب  له النبي 

هذه اآلية آية الدخان لكنه لم يست ع أن ين ق بالدخان كاملة ألنه شي انه الذي  -والسالم
مة كاملة يسترق الكلمة كاملة  قال أنه  ال هو يخت ف له ويسترق له ما أمكنه أن ي تي بالكل

 الدخ هو الدخان لكن ما است اع شي انه أن يسترق له الكلمة كاملة.
 طالب: ...........

هذه استر ها الشي ان مسترق السمع اآلية اآلية هي آية الدخان أن  تقول أنها ننل   بل ذلك 
ح كل حال الحديث  ي الصحيح خب  له عل -عليه الصالة والسالم-ننل   بلما عرضها النبي 

َماُء ِبُدَخاٍن مُِّبينٍ }اآلية  خب   لك  ي ن سي خب   ما » ال  [10]سورة الدخان: {َيْوَم َتْأِتي السَّ
 ال الدخ ابتال  من هللا جل وعال وا ق  أو بعض الكلمة لكنه ما و ق للن ق بجميع  «هو؟

 الكلمة بعضهم يقول ال ما هو الدخ بالناي.
 طالب: ...........

 ؟أين
 طالب: ...........

هذا الشخص ال للشخص ذا حتح بعضهم جنم ب نه الدجال حلف بعض الصحابة  ي أنه الدجال 
 لكنه بعد ذلك الخالف  ي كونه أسلم معروف وتسميته بعبد هللا وأنه ما  و ال عمر دعني

إن يكنه  لن تسلط عليه »أضرب عنقه يا رسول هللا وجا   ي الحديث الذي يذكر  ي كتب النحو 
ال يكنه  ال خير لك  ي  تله  .«وا 

"وبما كان يصدر عنه أنه كان يمأل الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد هللا بن عمر وبما ثبتت 
به األحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن 
تمطر فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز األرض مثل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك الشاب 

 لى غير ذلك إلى غير ذلك من األمور المهولة."ثم يحييه إ
مما يكون سببا ال تتان كثير  ئام من الناس ي تتنون به إذا أمر السما  أن تم ر  تم ر ويقتل 
ق بهذه الخوارق وجا  أن من يصد ه  الشاب ويحييه ال شك أن هذه موضع ا تتان بعضهم يصد ِّ

 دخل ناره  إن مآله إلح الجنة.ويدخل جنته أنه أن مآله إلح النار ومن يكذبه وي
"وقد قال يونس بن عبد األعلى ابن عبد األعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد 

 يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فال تغتروا به.."
 وي ير  ي الهوا  ما عندك؟
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 ل.
 ما هي موجودة؟ وأموجودة 

 طالب: ...........
 لح الما  وي ير  ي الهوا  هذه موجودة  ال تغتروا به حتح..إذا رأيتم الشخص يمشي ع

 فال تغتروا به حتى..
يعني ما أشير إليها  ي الحاشية وال شي ؟ هي موجودة وبالنصف موجودة ما  يه إشكال لكن 

ر.. كم ل كم ل نشوف..  النسخ حينما  ال إن..  ص 
فال تغتروا به حتى تعرضوا أمره "كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 

على الكتاب والسنة فقال الشافعي قّصر الليث رحمه هللا بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
 ويطير في الهواء فال تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة."

 يعني التقصير  ي كالم الليث هو  ي هذه الجملة وي ير  ي الهوا .
 ....طالب: .......

 ؟يه لكن وجه القصور  ي كالم الليثإ
 طالب: علق عليها في الحاشية يقول إنها سهو إضافتها سهو.

إضا تها سهو ألن هذا وجه القصور  ي كالمه هذا وجه القصور  ي كالمه ألنه ما  يه  رق  ي 
 الكالمين إال هذه الجملة.

 "وقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه اآلية وهي األمر بسجود المالئكة آلدم."
 ؟ و د حكح الراني وغيره..أين أين

 متأخرة.. متأخرة..
 طالب: ...........

 بعده علح  ول كالم.. أو مما تقدم أظنه  يما تقدم من المقدم عندنا. لذيا
 )ن( و)هـ( و)ي(.طالب: يقول ساقطة حفظك هللا ساقطة من )ز( و)ك( و

 بعده علح  ول و لنا يا آدم.. لذياال، أظنها تقدم  ألن 
 طالب: ...........

 أي  ول؟ 
 طالب: ...........

 نعم إيه.
 طالب: ...........

 ا رأ ا رأ و د حكح الراني و يه هذا الكالم لكنه مختصر.
 طالب: ...........
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 ال و د حكح الراني وغيره  ولين للعلما  هل الم مور بالسجود آلدم خاص بمالئكة األرض أو 
عام بمالئكة السما  واألرض و د رجح كال من القولين  ائ ة وهو ظاهر اآلية الكريمة ال،  يه 

دك عن لذياسقط  هذه أربعة أوجه مقوية للعموم وهللا أعلم هذا الذي عندنا و يه خلل كبير ا رأ 
 أشوف.

"وقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه اآلية وهي األمر بسجود المالئكة آلدم على مسألة 
تفضيل البشر على الملك أو بالعكس وقد بسط الكالم فيها فخر الدين الرازي في تفسيره وحكى 
 عن أكثر أهل السنة أن األنبياء أفضل من المالئكة إل أن أبا بكر الباقالني وأبا عبد هللا

 الُحَليمي.."
 الَحلِّيمي الَحلِّيمي..

"وأبا عبد هللا الَحِلْيمي فإنهما ذهبا إلى تفضيل المالئكة على األنبياء ثم شرع بذكر دلئل كل 
قول كل قول من األقوال وهذه المسألة مقررة في علم األصول وفيها أقوال كثيرة منتشرة ولم 

بسط الكالم فيها هاهنا وهللا أعلم بالصواب وقد  يتكلم كثير من السلف فيها فرأينا اإلضراب عن
 حكى.."

شارح ال حاوية يقول  ي ت ضيل المالئكة علح البشر وال العكس هذا مما ال يعني البشر وال 
وبسط الكالم  «من حسن إسالم المر  تركه ما ال يعنيه»يترتب عليه  ائدة بل هو داخل  ي  وله 

  ي حكمها والخالف  يها مع  وله هذا بسط الكالم..
"وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود آلدم خاص بمالئكة 

ح كال من القولين طائفة وظاهر اآلية األرض أو عام في مالئكة السموات واألرض وقد رجّ 
فهذه أربعة  [31-30]سورة الحجر: {ِإلَّ ِإْبِليَس َكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن َفَسَجَد اْلَمآلئِ }الكريمة العموم 

 أوجه مقوية للعموم وهللا أعلم."
 هي موجودة  ي اآلية؟ وأيعني ذكر أربعة أوجه 

 طالب: ...........
الجنسية كلهم أجمعون هذه  يعني ما ذكر  من كالمه إنما هي موجودة  ي اآلية األول منها )ال(

 أربعة؟ وأثالث 
 طالب: ...........

 هو؟ ام
 طالب: ...........

االستثنا  ال يكون إال بعد عموم االستثنا  من المخصصا  التي ال تكون إال بعد عموم  هذه 
 أربعة أوجه.

 طالب: ...........
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 ال ال، منق ع من غيره..
 طالب: ...........
 تثنح منه  ال يكون تخصيص.المنق ع غير المس
 طالب: ...........

 يقول أربع يقول منهم.. لذياعلح القول ب نه منهم 
 طالب: ...........

 إيه إيه نعم.
َجَرَة َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغداا َحْيُث ِشْئُتَما َوَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ }"
ْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِميَن فَ  َفَأَزلَُّهَما الشَّ

تعالى إخبارا يقول هللا  [36-35]سورة البقرة: {َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ 
 عما أكرم به آدم بعد أن أمر مالئكته بالسجود له فسجدوا إل إبليس."

 إنه؟ يقول تعالح إخبارا عما أكرم به آدم.. وأبعد 
 بعد..

 عندكم؟ الذيا م
 طالب: ...........

 كلكم؟
 طالب: ...........

 بعد؟ وأال، إنه 
 طالب: ...........

 نعم.
للسجود له فسجدوا إل إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء "بعد أن أمر مالئكته 

ا وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ا طيبا ا واسعا ا أي هنيئا ويأكل منها ما يشاء رغدا 
محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن المفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم 

 ا رسولا نعم نبيا »قال  ؟ا كانت يا رسول هللا أرأيت آدم أنبيا التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قل
 ."«كلمه هللا قبال
  بيال عندك؟ وأ بيال،  بال 

 ا فقال..مشكلة ِقَبال.. يعني عيانا 
 شوف التعليق.. 

 قبيال..
 ا.يعني مواجهة ومقابلة ك اح   إيه..  بال  
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ا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي التي يعني عيانا  "كلمه هللا قبالا 
أسكنها آدم أهي في السماء أو في األرض فاألكثرون على األول وحكى القرطبي عن المعتزلة 
والقدرية القول بأنها في األرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة األعراف إن شاء هللا تعالى 

 خول آدم الجنة."وسياق اآلية يقتضي أن حواء خلقت قبل د
ابن القيم رحمه هللا  ي م تاح دار السعادة أ ال أ ال تقرير المس لة بقوليها وأجلح المس لة ب دلة 

ا  ول من يقول إنها  ي السما  و ول من يقول إنها  ي األرض وأنا بعيد العهد عن كثيرة جد  
 المس لة والذي يظهر لي أنه ما رجح ما رجح.

 طالب: ...........
 كالم المؤلف كالم القر بي أنه ما خالف  ي ذلك إال المعتنلة ومن معهم.هذا 

 طالب: ...........
 ابن القيم ساق الخالف وما نسب القول الثاني ألهل البدع مما يدل أنه  ول لبعض أهل السنة.

 طالب: ...........
لكن انشغل   ال، أول رسول نوح كما جا   ي األحاديث الصحيحة ومر بنا كن  أبنبه عليها

 بغيرها.
"وسياق اآلية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرَّح بذلك محمد بن إسحاق 

 حيث يقول.."
يعني  بل األمر  [35]سورة البقرة: {َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ }ألن اآلية يقول 

بسكنح الجنة كان  حوا  موجودة ولذا  ال وسياق اآلية يقتضي أن حوا .. كيف؟ ُخلِّق  نعم 
 خلق   بل دخول آدم الجنة.

 طالب: ...........
 من يقوله؟

 طالب: ...........
 رجح.ابن كثير هذا رأيه أنها  ي السما  وابن القيم ساق القولين وأ نب  ي ذكر أدلة القولين وال 

 طالب: ...........
هنا كالم القر بي يقتضي أنه  ول المعتنلة والقدرية وحكح القر بي عن المعتنلة والقدرية القول 
ب نها  ي األرض مع أن كالم مقتضح كالم ابن القيم أن من أهل السنة من يقول به وابن كثير 

 نعم وابن كثير.
 "وقد صرح بذلك محمد.."

هذا ليس بكتاب مستقل هذا من البداية والنهاية مستل من البداية  علح كل حال  صص األنبيا 
والنهاية وهذه  ريقة تجار الكتب استلوا من البداية والنهاية األول و الوا بد  الخلق ونشروه بد  
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الخلق البن كثير ثم جاؤوا بقصص األنبيا  ثم أ ردوا السيرة النبوية بحرو ها من البداية والنهاية 
ائل النبوية والجن  السادس من البداية والنهاية بحرو ه لكن تمويه علح الناس مشكل وهكذا والشم

 يعني من عنده البداية والنهاية بيشري هذه الكتب يظنها كتب مستقلة.
"وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ هللا من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد 

ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم }إلى قوله  [33]سورة البقرة: {َأنِبْئُهم ِبَأْسَمآِئِهمْ  َيا آَدمُ }علمه األسماء كلها فقال 
نة.." [32]سورة البقرة: {اْلَحِكيمُ   قال ثم ألقيت السَّ

نة. نة الس ِّ  الس ِّ
نة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن  "ثم ألقيت السِّ

وآدم  ..نائما وآدم من أضالعه من شقه األيسر وألم مكانه لحما  اثم أخذ ضلعا ابن عباس وغيره 
 نائم لم يهب من نومه حتى خلق هللا من ضلعه من ِضْلعه تلك.."

َلعه هذا  ول األكثر.  أو ضِّ
َلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه ض "من

 رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون وهللا أعلم ألحمي ودمي.."
 ألنه م خوذ من أهل الكتاب  يما ينعمون..

 ا"فقال فيما يزعمون وهللا أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه هللا وجعل له سكنا 
َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغداا َحْيُث ِشْئُتَما َوَل َتْقَرَبا }من نفسه قال له ِقَبل 

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ  ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة  [35]سورة البقرة: {َهِذِه الشَّ
كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة ُأخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها 

 وحشا.."
ا يصلح وحيش ووحِّش كلها صيغة مبالغة.يأو وح  شا أو وِّحش 

كان يمشي فيها وِحشا ليس فيها زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة وعند "ف
رأسه امرأة قاعدة خلقها هللا من ِضَلعه فسألها ما أنت؟ قالت امرأة قال ولَم خلقِت؟ قال تسكن 

 إلّي.."
 لتسكن.. نعم لتسكن إلي..

 طالب: ...........
رون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قال قالت لتسكن إلي قالت له المالئكة ينظ

َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها }ولم حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال هللا 
َجَرةَ }وأما قوله تعالى  [35]سورة البقرة: {َرَغداا َحْيُث ِشْئُتَما  [35]سورة البقرة: {َوَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ



 

 

 

 

 

1
1 
 

11 

 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فهو اختبار من هللا تعالى وامتحان آلدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال السدي عمن 
 حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السالم هي الكْرم وكذا قال سعيد.."

 ا ألن الكْرم  لب المؤمن.الكْرم العنب وجا  النهي عن تسمية العنب كْرم  
ا ا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس وقال السدي أيضا "وكذ

في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
َجَرةَ }ناس من الصحابة  هي الكرم وتزعم يهود أنها  [35]سورة البقرة: {َوَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

ال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي قال حدثنا الحنطة وق
 أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة.."

 أبو النضر؟ الظاهر النضر ألنه  يه كنية. وأحدثنا النضر 
 يقول في )ن( أبو النضر وهو خطأ.

 إيه نعم.
الخزاز عن عكرمة قال الشجرة التي نهى هللا عنها آدم عليه السالم هي "حدثنا النضر أبو عمر 

 أنبأنا ابن عيينة.." ..السنبلة وقال عبد الرزاق أنبأنا
السنبلة وال يختلف عن هذا عن نعم اليهود أنها الحن ة ألن الحن ة من السنبلة و ال عبد 

 الرناق..
عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو "وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل 
 العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال هي الُبر.."

 طالب: ...........
 يقول؟ اذام يه؟  ا الذيمنعم عن مجاهد الحجاج عن مجاهد 

 "وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر.."
  يه عندنا عن الحجاج عن مجاهد  يه عندك؟ وال علَّق؟ عندك يا أبو عبد هللا؟

 طالب: ...........
 عن حجاج عن مجاهد.. يقولون  ي الحاشية موجود؟

 يقول وهو خطأ يقول في الحاشية هو خطأ.طالب: 
 ثالثة عشر. ر م

 .طالب: يقول زيادة من الناسخ
 يعني خ   عن حجاج؟ 

 طالب: هكذا في زيادة حجاج في اإلسناد وهو خطأ وهو خطأ محقق من الناسخ.
 يقول النيادة ذي عن حجاج خ   ألنه راجع إلح المصدر.
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 طالب: ...........
 هو؟ ام

 طالب: ...........
 األصل وحكم بذلك.غير موجود  ي ال بري إيه ألنه راجع 

"وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم قال 
لد يسأله عن الشجرة التي أكل منها حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجَ 

هي عنها آدم التي نُ آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة 
ره الحسن وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة وكذلك فسّ 

البصرين ووْهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي 
ر ه أنه كان يقول هي البُ ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبِّ 

ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر ألين من الزبدي وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري 
 قال ابن جريج عن مجاهد.."و عن ُحَصين عن أبي مالك ول تقربا هذه الشجرة قال النخلة 

 األخبار التي مر  بنا كلها ضعي ة  ي أسانيدها مجاهيل ومن لم يسم.
َجَرةَ وَ }"وقال ابن جريج عن مجاهد   قال التينة.." [35]سورة البقرة: {َل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

 طالب: ...........
 ؟أين

 طالب: ...........
 ابن جرير عن مجاهد نعم لكن ما يقول ابن جرير يعني يروي ابن جرير.

 طالب: ... وهو خطأ ألن ابن جرير لم يرو عن مجاهد.
جرير عن  ريق جاهد لكن ابن جرير يروي عن مجاهد إيه بينهم م اون ما يروي يقال روى ابن 

 ما هو بصحيح.
 طالب: ...........

 إيه ما يخالف يكون نقل عن مجاهد ثم تبناه و ال به ما  يه إشكال.
 طالب: ...........

 ؟الذي وضعوها م
 طالب: ...........

 والصواب إيش؟
 طالب: ...........

 معك أي نسخة؟ الذيا م
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ابن جرير ما يروي عن مجاهد إال بواس ة ما يروي بينهم م اون وابن ُجريج يروي عنه  ال ال،
 من  ريق مجاهد كالم صحيح مستقيم. لكن إذا كان  الرواية  ي ت سير ابن جرير

 طالب: ...........
 ابن جريج ذكره  ي األول رواية و ي اآلخر  ول من  وله.

َجَرةَ َوَل }ريج عن مجاهد "وقال ابن جُ  قال التينة وبه قال  [35]سورة البقرة: {َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
قتادة وابن جريج وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من 
أكل منها أحدث ول ينبغي أن يكون في الجنة حدث وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد 

 الرحمن بن.."
 مهران مهران.

 لب: في )ل( مهدي وفي )ن( مهران وكالهما خطأ.طا
 يقول؟ مهران خ  .. اذام ي ثالثة عشر 

 طالب: ومهدي خطأ والصواب ما أثبت عمر بن عبد الرحمن من مهرب.
 ابن مهرب..

 طالب: ...........
 وأنا عندي مهران لكن ما هو بصحيح.

 طالب: ...........
 ُمْهرِّب؟ كذا؟ 

 طالب: ...........
 نعم.

"وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن ُمْهِرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما 
أسكن هللا آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في 
بعض وكان لها ثمر يأكله المالئكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى هللا عنها آدم وزوجته فهذه 

 في تعيين هذه الشجرة." أقوال ستة
 ْرم والتين والنخلة..ستة منها الحبة التي هي السنبل أو السنبلة جعلهما  والن والكَ 

 طالب: ...........
 وشجرة الُخْلد نعم ستة.

"قال اإلمام العالمة أبو جعفر ابن جرير رحمه هللا تعالى والصواب في ذلك أن يقال إن هللا جل 
ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارها فأكال منها ول علم عندنا بأي شجرة كانت هي على بأي شجرة كانت على التعيين ألن 

على ذلك في القرآن ول من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة الُبر  يضع لعباده دليالا هللا لم 



 

 

 
14 

 14 (016) البقرة-تفسري ابن كثري

وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا ُعلم 
ن جهله جاهل لم يضره جهله به وهللا أعلم."  لم ينفع العالم به علمه وا 

يعني لو علمنا هذه الشجرة هل يسري إلينا هذا النهي وال ن كل منها أو  ألنه ال يترتب عليه  ائدة
مثل ما  ال  «من حسن إسالم المر  تركه ما ال يعنيه»هو خاص بآدم؟ نعم يعني األمر ال يعنينا 

شارح ال حاوية لكن ابن كثير من باب ذكر الشي  الذي ذكر ممن  بله ويعق ب عليه كما  عل 
 هنا من كالم ابن جرير يكون هذا من باب االستيعاب واالستي ا .

َفَأَزلَُّهَما }"وكذلك رجح اإلبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب وقوله تعالى 
ْيَطانُ  ا إلى الجنة يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا  [36]سورة البقرة: {َعْنَها الشَّ

فيكون معنى الكالم كما قرأ حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنّحاهما 
 ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو والشجرة فيكون."

 الشجرة وهذا أ رب.وهو الشجرة وهو الشجرة بدون واو وهو 
"وهو الشجرة فيكون معنى الكالم كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من ِقَبل الزلل فعلى هذا 

ْيَطاُن َعْنَها}يكون تقدير الكالم   أي بسببها." [36]سورة البقرة: {َفَأَزلَُّهَما الشَّ
 جرة.ي المخال ة بسبب األكل من الشالنلل والنلة هو المخال ة يعني أو عهما  

أي يصرف بسببه من هو  [9]سورة الذاريات: {ُيْؤَفُك َعْنُه َمْن ُأِفكَ }"أي بسببها كما قال تعالى 
أي من اللباس والمنزل  [36]سورة البقرة: {َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيهِ }مأفوك ولهذا قال تعالى 

َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوُقْلَنا اْهِبُطوْا }الرحب والرزق الهنيء والراحلة 
أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت  [36]سورة البقرة: {َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ 

ومقدار معّين ثم تقوم القيامة وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية 
 "ووهب بن منبه وغيرهم هذا..

 هاهنا.
بليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى "وغيرهم هاهنا أخبارا  ا إسرائيلية عن قصة الحية وا 

الجنة ووسوسته وسنبسط ذلك إن شاء هللا في سورة األعراف فهناك القصة أبسط منها هاهنا 
 وهللا الموفِّق."
ولذلك كتب  «حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج»يعني من باب 

حدثوا عن بني إسرائيل »الت اسير وكتب التواريخ كلها مملو ة من اإلسرائيليا  و ي رواية البنار 
لكن ال شك أن ما يخالف الشرع أو يخالف العقل ألن  « إن  يهم األعاجيب  إن  يهم األعاجيب

 ا منها  يه مخال ة للعقل الصريح مثل هذا ال ُيقَبل.كثير  
 ..طالب: .........

 وهي ما هي موجودة عندنا.
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 طالب: ...........
 هو؟ ام

 طالب: ...........
تقصد؟ أن  تعرف أن كل  ارئ من القرا  السبعة له  لذيا  نالهما والموجود عندنا غير ذلك هذا 

 راويان  هل الراويين عن عاصم ات قا علح ما عندنا؟ 
 طالب: ...........

 هو؟ ام
 طالب: ...........

 عاصم والراوي الثاني.ح ص عن 
 طالب: ...........

 شعبة كذلك؟
 طالب: ...........

 من هو؟
 طالب: ...........

 هو شعبة   نلهما. لذيامت كد من الراوي الثاني  ريدنإيه ال، أنا ما 
 طالب: ...........

 إيه لكن الموجود خالف ذلك الموجود بالمصاحف بقرا ته خالف ذلك  تكون النسبة إليه خ  .
 طالب: ...........

 ؟أين
 طالب: ...........

كما  رأ حمنة وعاصم ثالثة عشر سا ط من )ن( وثب  ذكر عاصم بن بهدلة  ي با ي األصول 
لذلك والمعروف أن عاصما وا ق بقية القرا   ي هذا الحرف وان رد عنه حمنة   نالهما وانظر 

 السبعة لمجاهد يعني ذكر ح ص خ  .
م هاهنا حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم وقد قال ابن أبي حات"

صلى -عن سعيد بن أبي َعروبة عن قتادة عن الحسن عن ُأَبيِّ بن كعب قال قال رسول هللا 
فلما ذاق  كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق  طوالا  إن هللا خلق آدم رجالا » -هللا عليه وسلم

الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة 
فأخذت شعره فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر؟! فلما سمع كالم 

قال وحدثني جعفر بن أحمد جعفر بن أحمد بن الحكم  «الرحمن قال يا رب ل، ولكن استحياء
 ِمسي.."الُقوْ 
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 إيش؟  ال وحدثني..
"جعفر بن أحمد بن الحكم الُقْوِمسي سنة أربع وخمسين مائتين قال حدثنا سليم بن منصور بن 

 عمار قال حدثنا علي بن عاصم.."
 يقول؟ اذاملحظة لحظة عندنا القرشي 

 طالب: ...........
 عندك؟ ما الذيوأن  

ير وهو لما تفسير ابن أبي حاتم وهو الموافق لما تفس يقول كذا في )ع( و)ك( و)ل(طالب: 
 وقومس بضم القافس.. ناحية تقع بين الري ونيسابو كما .. وقع في )ض(.. 

 القرشي وهو خ  .
 طالب: وفي )ز( القرشي وكالهما خطأ.

 نعم.
 "قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار.."

 أو سليمان.
 سليمان وهو خطأ صوابه سليم كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. طالب:

 وال يمنع أن يكون اسمه سليمان ولقبه ُسَلْيم.
صلى -"قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن ُأَبي بن كعب قال قال رسول هللا 

ا ه فنودي يا آدم أفرارا ا فتعلقت شجرة بشعر لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا » -هللا عليه وسلم
منك قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي ل يساكنني فيها من عصاني ولو  مني؟! قال بل حياءا 

هذا حديث غريب وفيه  «ا ثم عصوني ألسكنتهم دار العاصينخلقت مثلك ملء األرض خلقا 
بكر بن انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي هللا عنه وقال الحاكم حدثنا أبو 

 بالويه عن محمد بن أحمد بن النضير."
أكثر من واحد ولذلك  اإلعضال المعضل ما سقط منه اثنان علح التوالي يعني بين  تادة وأبي  

  ال معضل وال يك ي  يه الحكم ب نه منق ع والمعضل من أ سام المنق ع لكنه أشد.
عن سعيد بن جبير عن ابن  "عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي

عباس قال ما أسكن آدم الجنة إل ما بين صالة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح 
 على شرط الشيخين ولم يخرجاه."

 طالب: ...........
 ؟أين

 طالب: ...........
 ويصير بعد الحسن مدلس عن عن ُأَبي.
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"وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا َرْوح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة 
ساعة من نهار تلك الساعة ثالثون ومائة سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن 

 الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة.."
ك لف سنة مما تعدون ك لف  لع  ثالثون ومائة سنة؟ الساعة ثالثون ومائة سنة اليوم  يفك

إن كان المراد بها الجن  من النمان و لنا هي ما بين صالة العصر إلح  ؟والساعة ،سنة اليوم
هو ألف سنة  يكون الحساب متقارب  لذياغروب الشمس كما تقدم  َيحتمِّل أنها السبع سبع اليوم 

 اعة ستون د يقة هذا ُمْحَدث.ثالثون ومائة ألن تقسيم اليوم إلح أربعة وعشرين ساعة  لكية والس
"عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه 

جرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو اإلكليل من ورق الجنة وقال غصن من ش
جر األسود ا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحالسدي قال هللا تعالى اهبطوا منها جميعا 

وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من 
نما قبضها آدم أسفا  ا على الجنة حين ُأخِرج منها الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وا 

 وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن ُجَبْير عن ابن عباس قال ُأْهِبط
 آدم.."

 بَدْحَنا .
"بدحناء أرض بالهند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال 
حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال ُأْهِبَط آدم عليه السالم إلى أرض يقال 

بليس  لها ِدْحَناء بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وا 
بدست ميسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان رواه ابن أبي حاتم وقال ابن 
أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا 

هبط أهبط آدم بالصفا وحواء بن َعدي عن ابن عمر قال أُ عمرو بن أبي قيس عن الزبير 
بالمروة وقال رجاء بن أبي سلمة أهبط آدم عليه السالم يداه إلى ركبتيه مطأطأ رأسه وأهبط 

 ا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال معمر.."ا بين أصابعه رافعا كا إبليس مشبِّ 
 هذا متواضع وهذا متكب ِّر نس ل هللا العا ية.

وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني َعْوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن هللا "
مه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم حين أهبط آدم من الجنة إلى األرض علّ 

هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك ل تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز 
خير يوم طلعت فيه » -صلى هللا عليه وسلم-يرة قال قال رسول هللا األعرج عن أبي هر 

 ."«الشمس يوم الجمعة فيه ُخلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها
 و يه تقوم الساعة كما جا   ي الحديث الصحيح.
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ا عن كل ا عظيما "رواه مسلم والنسائي وقال فخر الدين الرازي اعلم أن في هذه اآلية تهديدا 
ر ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة المع اصي من وجوه األول أن من تصوَّ

 الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر:
ــــــــــد ــــــــــي راق ــــــــــو بعين ــــــــــاظرا يرن ــــــــــا ن  ي

 
 ومشــــــــــاهدا لألمــــــــــر غيــــــــــر مشــــــــــاهد 

 تصـــــل الـــــذنوب إلـــــى الـــــذنوب وترتجـــــي 
 

 درج الجنـــــــــان ونيــــــــــل فـــــــــوز العابــــــــــد 
 أنســــــــيت ربــــــــك حــــــــين أخــــــــرج آدمــــــــا 

 
 منهـــــــــا إلـــــــــى الـــــــــدنيا بـــــــــذنب واحـــــــــد 

 وقال ابن القاسم: 
 ولكننــــــــا ســــــــبي العــــــــدو فهــــــــل تــــــــرى 

 
ـــــــــــا  ـــــــــــود إلـــــــــــى أوطانن  "ونســـــــــــلم نع

ا معندك؟  ا الذيمابن القاسم كل النسخ؟! ابن القيم هذه من الميمية هذه من ميمية ابن القيم  
 عندكم؟ الذي

 طالب: ...........
ا يدريه؟! هذا البي  من ميمية ابن القيم أحيان   ا الذيمإيه ما يدري أنه من كالم ابن القيم ما علَّق 

ا ولم ألنه ما يح ظ هذه المنظومة سابق  ترد أبيا   ي كتب أو ضمن منظوما  وال يدري المحقق 
قوا بيتين أخذهما ابن القيم من القح اني من نونية ي لع عليه ولذلك كل شراح النونية ما وث  

 القح اني أخذهما ابن القيم مع اإلشارة.
 ولقااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااال  ااااااااااااااااااي نظمااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااان

 
  اااااااااااااااال  اااااااااااااااول الحاااااااااااااااق غيااااااااااااااار جباااااااااااااااان 

 إن الااااااااذي هااااااااو  ااااااااي المصاااااااااحف مثباااااااا    
 

 ب ناماااااااااااااااااااااااااااال األشااااااااااااااااااااااااااااياخ والشاااااااااااااااااااااااااااابان  
 هااااااااااااااو  ااااااااااااااول ربنااااااااااااااا كلااااااااااااااه ال بعضااااااااااااااه 

 
 ومااااااااااااااااااااااااااااادادنا والااااااااااااااااااااااااااااارق مخلو اااااااااااااااااااااااااااااان 

 هذان البيتان من نونية القح اني وا تبسهما ابن القيم من نونيته وال أشار إلح أحد ذلك. 
 طالب: ...........

 شك هذه من ميميته.الصواب ابن القيم بال 
 طالب: ...........

 ؟ ار ع صوتك شوي.أين
 طالب: ...........

  يه؟ الذيما 
 طالب: ...........
 من هو ابن القاسم؟
 طالب: ...........

 لكنه من ميميته وال أشار إلح أنه نقله من غيره.



 

 

 

 

 

1
9 
 

19 

 19 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 كم ِّل كم ِّل..
 طالب: أشار في الحاشية.

  ال؟ اذام
وترك وجهين آخرين ذكرهما الرازي ولعله أخذ من كالم الرازي ما  طالب: اختصر المصنف..

اقتضاه المقام وهللا أعلم وقد أشار إلى كالم.. اإلمام المحقق ابن القيم رحمه هللا في الميمية 
 فقال:

 ولكننــــــــا ســــــــبي العــــــــدو فهــــــــل تــــــــرى 
 

 نعــــــــــــود إلــــــــــــى أوطاننــــــــــــا ونســــــــــــلم 
 يعني هو تابع النقل عن الراني هذا  بل كالم الراني و ال الراني اعلم.. هو ما علَّق علح البي . 

 طالب: علق على كالم الفخر الرازي.
 يعني هل البي  تابع لكالم الراني األول  ال الراني متعقب للبي  بعد البي  ما هو  بله.

ا من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الرازي عن فتح الموصلي أنه قال كنا قوما "قال فخر الدين 
الدنيا فليس لنا إل الهم والحزن حتى ُنَرّد إلى الدار التي أخرجنا منها فإن قيل فإن كانت جنة 
آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول 

ا والقدري ل يخاَلف ول يماَنع فالجواب أن هذا بعينه استدل ا قدريا د من هناك طردا الجنة وقد ُطر 
به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في األرض ل في السماء كما قد بسطنا هذا في أول 

ا فأما على نع من دخول الجنة مكرما كتاب البداية والنهاية وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه مُ 
 لرد واإلهانة فال يمتنع."وجه ا

   ما علح وجه السر ة.
 طالب: ...........

 عندك؟  الذيا م
 طالب: ...........

 الرد؟
 طالب: ...........

الردع.. عندنا السر ة يعني يسرق من الو   ما يدخل  يه ويخرج هذا األ رب يعني مسار ة يدخل 
 ويخرج والمسار ة إهانة ال شك ب نها إهانة.

السرقة واإلهانة فال يمتنع ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في  "فأما على وجه
فم الحية إلى الجنة وقد قال بعضهم ُيحتَمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة وقال 

ا الزمخشري وغيره وقد هو في األرض وهما في السماء ذكرهبعضهم يحتمل أنه وسوس لهما و 
 في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد." أورد القرطبي هاهنا أحاديث
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 ألدنح مناسبة القر بي يست يض ويورد كل ما  ي جعبته رحمة هللا عليه.
 طالب: ...........

 اإلسرائيليا  من اإلسرائيليا .ذه من ه
 طالب: ...........

 يه.ابتال  ابتال  شف أن  راجع كالم ابن القيم تشوف كل شي  ك نك تراه رحمة هللا عل
 طالب: ...........

 هو؟ ام
 طالب: ...........

ما ي لع علح كالم ابن القيم وكالم ابن كثير ما  لذياإيه هذا كالم األكثر كالم األكثر يعني 
 يخ ر بباله أنها جنة  ي األرض.

 


